
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, 

OKRES CHRUDIM 

 
 

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 
(dle §7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 

 
 

1.Charakteristika školy 
 

1.1. Obecná charakteristika školy 

Úplná základní škola (1.-9.ročník), která je v právní subjektivitě od 1.1. 2003. V každém 

ročníku probíhá výuka v jedné třídě. Školu navštěvují žáci především z Prachovic, případně   

ze Skoranova, Starého Dvora , výjimečně z Kraskova a v tomto školním roce i z Rozhovic. 

Budova z roku 1957 se nachází ve středu obce a obzvláště po rekonstrukci obvodového pláště 

je výraznou dominantou obce. Pro současný počet žáků je škola dostatečně prostorná. Škola 

poskytuje základní vzdělávání dle §§ 44, 45 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).  

 

 

1.2. Základní údaje o škole 

Název školy:    Základní škola, Prachovice, okres Chrudim  

Adresa:   Chrudimská 57, 538 04 Prachovice  

E-mail: zs.prachovice.reditel@seznam.cz (ředitelství); 

zs.prachovice@seznam.cz  

Internetové stránky:   www.zsprachovice.cz 

Zřizovatel:   Obec Prachovice.  

Ředitel školy :   Ing. Jitka Holasová. 

Zástupce ředitele školy:  Mgr.Alena Machová 

   

 

1.3. Součásti školy:  

 

1.3.1. Základní škola 

1.září 2011 pro školní rok 2011/12 nastoupilo 131 žáků (1.st. – 73 žáků; 2.st. – 58 žáků, 

celkem o 22 žáků méně do povoleného limitu 153 žáci). Během školního roku se dva žáci 

odhlásili a dva přihlásili. Na konci školního roku se rovněž dva žáci odhlásili a dva přihlásili. 

  

Vedení základní školy bylo nuceno požádat svého zřizovatele o povolení výjimky podle § 23, 

odst.3 Zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) pro nedostatečný počet žáků. 

Výjimka byla zřizovatelem na základě žádosti podané 1.9.2011 a rozhodnutí zastupitelstva 

povolena.  
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Počty tříd jednotlivých ročníků a počty žáků dle stavu k  1.9. 2011 školního roku 

2010/2011:  

I.stupeň 

1.třída (1)  - 15 žáků  (  7ch,  10d) 

2.třída  (1) – 12 žáků  (  7ch,   5d) 

3.třída  (1) – 14 žáků  (  6ch,  8d) 

4.třída  (1) – 18  žáků  ( 8ch,  10d) 

5.třída  (1) – 14 žáků  (  9ch,   5d) 

II.stupeň 

6.třída  (1) – 11 žáků  ( 7ch,   4d) 

7.třída  (1) – 15 žáků  (10 ch,  5d) 

8.třída  (1) – 22 žáků  ( 11ch, 12d) 

9.třída  (1) – 10 žáků  ( 5ch,   5d) 

 

Celkem 131 žáků; chlapců 69, dívek 63 ( I.st. 73ž. -37ch, 36d) 

 

1.3.2. Školní družina 

 1 oddělení s kapacitou 25 dětí. Zájem převyšoval kapacitu. V družině pracuje jedna 

vychovatelka. Třída je umístěna v přízemí.  

 

1.3.3. Školní jídelna 
Školní jídelna připravuje v průměru 88 obědů denně. Vedoucí školní jídelny je zároveň 

administrativní pracovnicí školy. Zúčastňuje se vzdělávacích seminářů k správnému 

stravování a vedení školní jídelny. Semináře v tomto roce: 

Moderní trendy ve školním stravování 

Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování 

 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy:  

9 kmenových učeben (5 tříd I.stupně a 4 třídy II.stupně) 

3 odborné učebny (Př, Vv, Informatika) 

1 oddělení školní družiny 

tělocvična 

keramická dílna 

školní dílna 

školní hřiště 

školní jídelna 

relaxační prostor (dle realizovaných projektů Raději za školu, Za školu ještě raději, Raději za 

školu, ale i před…) 

 

Vyučování všech tříd probíhalo v budově základní školy.  V provozu bylo všech  9 

kmenových učeben (5 tříd I.stupně a 4 třídy II.stupně),  odborné učebny, 1 oddělení školní 

družiny (zapsáno 25 žáků). 

 

1.5. Provedené opravy 

Díky získané materiální pomoci v rámci grantu společnosti Holcim byla vybudována 

zpevněná plocha za školou využívaná jako čistící zóna při vstupu do budovy ze školní 

zahrady. Dále za výrazné pomoci a finanční účasti obce byla připravena a realizována první 

etapa rekonstrukce elektrických rozvodů v budově školy. Zahájena a provedena byla v době 

prázdnin od 1.7. do 15 .8. Díky tomu byly vybudovány nové páteřní rozvody ve všech 

podlažích budovy. Ve  3..nadzemním podlaží i veškeré další slaboproudé rozvody. Dále byla 



nainstalována nová rozhlasová ústředna a rozvody školního rozhlasu a nový systém školního 

zvonění. Původní hodiny už byly neopravitelné a zvonění bylo časově nepřesné. Bohužel 

musely být z provozu vyřazeny hodiny na jednotlivých schodištích, neboť´vzhledem ke 

svému stáří nebyly už s novým systémem zvonění kompatabilní. 

 

1.6. Celkový stav budovy 

Vnější plášť  budovy včetně střechy je po rekonstrukci a zateplen.  Okna i vchodové dveře 

jsou vyměněny za nové. Okna plastová, dveře kovové. Vnitřní stav budovy ne vždy ještě 

odpovídá požadovaným normám. Jedná se především o rozvody elektrické energie. Díky 

započaté rekonstrukci silno i slaboproudých rozvodů je tento stav již ve 3. podlaží v pořádku, 

ve zbývajících bude rekonstruován v dalších letech. Výhledově lze očekávat ještě problémy 

s rozvody vody. Jedna stoupačka z pěti je po rekonstrukci, ostatní jsou v původním stavu. 

Kotelna a rozvody ústředního topení jsou v pořádku a krom neočekávané havárie nepotřebují 

žádné investice. Do budoucna lze uvažovat o nátěru topných těles, ale není to nezbytné.  Díky 

elektro rekonstrukci je 3.nadzemní podlaží  nově vymalováno, ostatní ne. Dívčí a chlapecká 

hygienická zařízení jsou v pořádku.  Celkový stav je až na zmíněné rozvody vody  dobrý. 

 

 

2. Vzdělávací program školy 

 
2.1. ŠVP 
V 1.-9. ročníku výuka probíhala podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Tvořivá škola zpracovaného podle RVP ZV. Osnovy stanovené tímto vzdělávacím 

programem byly splněny. 

 

2.2. Nabídka volitelných předmětů: 

7.ročník:   seminář z matematiky 

       sportovní výchova 

 8.ročník:  praktické činnosti 

       finanční gramotnost  

       seminář z matematiky 

       seminář z českého jazyka 

       druhý cizí jazyk  

9.ročník:   seminář z matematiky 

      seminář z českého jazyka 

      finanční gramotnost 

      praktické činnosti 

 

 

3. Školní družina 

 
Do školní družiny bylo zapsáno 25 dětí, z toho 14 dívek a 11 chlapců z 1. – 3. třída.Zájmově 

vzdělávací činnost vycházela z Výchovně vzdělávacího programu pro školní družinu  

„Putování za poznáním“, rozpracovaného do měsíčního plánu.                                                                                   

Důraz byl kladený na upevňování vzájemných kamarádských vztahů, toleranci, komunikaci, 

rozvoj pohybových a tvořivých schopností. V průběhu roku proběhlo několik akcí: 
Podzimní „Postřehový závod“ v lese 

Výroba skřítků „podzimáčků“.  

Výroba papírových draků pro „Drakiádu.“ 



Tradiční projekt „Čas Vánoc aneb od adventu ke Třem králům,“ seznamování s s lidovými 

tradicemi a zvyky, zakončené besídkou  

Bobování a stavba sněhuláků 

 Výroba masek a uspořádání družinového karnevalu 

Projekt „Velikonoce“, připomenutí lidových zvyků, koledy, pletení pomlázky, malování 

kraslic 

Soutěž o kuličkového krále a královnu,  

Turnaj ve hře Člověče nezlob se 

Účast v akci  „Za čistější Práchovice“ -  úklid okolí školy 

Družinová sportovní olympiádu. Děti si změřily síly v běhu, skoku, hodu a vytrvalostním 

Korálkování, - celoroční projekt 

Nocování v družině za účasti všech 25 žáků. 

 

 

4. Údaje o pracovnících školy 
 

4.1.Celkový počet:  

19 pracovníků školy 

13 pedagogických pracovníků 

6 nepedagogických pracovníků 

 

4.2. Pedagogičtí pracovníci 

13 pedagogických pracovníků  

10 učitelů na plný úvazek (22 hodin přímé vyučovací povinnosti) 

1 učitel na částečný úvazek, zároveň vychovatelka školní družiny 

1 ředitel školy 

1 zástupkyně ředitele školy 

1 vychovatelka školní družiny na zkrácený úvazek, která zároveň pracovala jako učitelka 

(zkrácený úvazek 5 hodin) 

 

4.2.1. Pedagogičtí pracovníci-odborná kvalifikace, aprobovanost ve výuce  

10 žen a 3 muži 

Z toho: 

2 učitelé (VŠ) s aprobací pro I.st.ZŠ  

2 učitelky (VŠ) s aprobací pro I.st.ZŠ (z toho zástupkyně ředitele a dyslektická asistentka) 

2 učitelé (VŠ) s aprobací pro I.st.ZŠ 

1 učitelka (VŠ) bez aprobace – I.stupeň  

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro 1. st.ZŠ + speciální pedagogikou (výchovná poradkyně) 

1 učitel (VŠ) s aprobací pro II.st. ZŠ - D/Čj 

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II. st.ZŠ –M/Ov, od 2.pol. 1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II.st. – 

učitelství odborných předmětů 

1 učitelka (VŠ) s aprobací Ch+učitelství odb.předmětů SŠ (ředitelka školy ) 

1 učitelka (SŠ) bez aprobace – výuka anglického jazyka (studium) 

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II.st.ZŠ  Př/Ov, + rozšiřující studium českého jazyka pro II.st. 

1 učitelka (VŠ) s aprobací pro II. st. Bi/Geogr. pro střední školy 

1 vychovatelka ŠD (SŠ) 

 

Jmenný seznam je k dispozici na internetových stránkách školy. 

 

 



4.2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků nadále probíhá na základě nabídek vzdělávacích  

programů NIDV Pardubice, Centra celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP 

Pardubického kraje a  dalších vzdělávacích institucí. 

Na začátku školního roku byly během pohovorů s jednotlivými vyučujícími stanoveny 

prioritní oblasti  jejich vzdělávání a dle nich si poté vyučující vybírali jednotlivé semináře.  

Další sebevzdělávání probíhá  formou samostudia dle § 24, odst.7 Zákona 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a to především v období vedlejších prázdnin. 

 

Účast na vzdělávacích seminářích:  

Mária Dostálová    Právní rámec zájmového vzdělávání 

 

Mgr. Olga Havlíková   Školení k vyhl. č.50. 

      

 Vzdělávací dílna na finanční gramotnost 

 Ochrana člověka za mimořádných situací 

 Bezpečný internet  

                

Ing. Jitka Holasová   OPVK – tvorba DUM, autorská práva 

                Informativní seminář ČŠI k testování žáků 

                Kvalifikační studium  

                OPVK – tvorba monitorovací zprávy 

Školení k aktivnímu používání nového krajského   

školského portálu 

 

Petra Janatová    Tvořivá angličtina 

     Zvyšování kvality výuky cozích jazyků na ZŠ 

 

Mgr. Stanislav Levinský Školení k aktivnímu používání nového krajského  

školského portálu 

 

 

 

Mgr. Alena Machová   Učení o přírodě na 1. stupni ZŠ 

Výtvarné proměny odpadního materiálu 

Tvorba DUM (Krouná) 

                                                           Poznatky z kontrol majetku a inventarizace 

Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 

Mgr. Jitka Novotná   Každodenní život v hodinách matematiky 

     

 

Mgr. Jiří Ptáčník   Tvorba DUM (Krouná) 

     Hrajeme si v matematice 

Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 

 

 

 

Mgr. Eliška Ptáčníková      Metody aktivace a motivace v hodinách matematiky 

      Budování osobnostního stylu učitele 



 Tvorba DUM (Krouná) 

 SFUMATO – splývavé čtení  4x 

 Cvičení pro rozvoj pozornosti? 

 Jak vzbudit zájem žáka o učení 

 

Mgr. Ivana Strmisková            Výuka VS krok za krokem 

 Hrajeme si v matematice 

 Tvorba DUM (Krouná) 

  SFUMATO –splývavé čtení   4x 

  Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 

  Péče o žáky s SPUCH  v běžné škole –inkluzivní 

  vzdělávání 

  Setkání VP k projektu „Volba povolání“ 

  Setkání VP kraj – seminář k přijímacímu  řízení 

  Setkání VP na Úřadu práce Chrudim 

Mgr. Petra Vojtová               Konference k enviromentálnímu vzdělávání 

   školení nakladatelství FRAUS – interaktivní tabule,  

            DUM 

 

Mgr. Josef Řezáč              Mediální výchova v hodinách českého jazyka 

  

     

 

4.3. Nepedagogičtí pracovníci 

5 žen a 1 muž 

3 provozní zaměstnanci (školník + 2 uklízečky na zkrácený úvazek)  

1 vedoucí ŠJ a administrativní pracovnice  na poloviční úvazek  

2 kuchařky na zkrácený úvazek 

 

 

5.Údaje o  přijímacím řízení a zařazování dětí. 
 

5.1. Zápis žáků do první třídy. 

Zápis pro školní rok 2011/12 proběhl 2. února 2011.  K zápisu se dostavilo 15  žáků. 1.září 

2011 nastoupilo do školy 15 žáků.  

 

5.2. Údaje o přijímacím řízení žáků 9. ročníku 

Povinnou školní docházku ukončilo 10 žáků z devátého ročníku ( 5 dívek, 5 chlapců) a 2 žáci 

z osmého ročníku. Z deváté třídy nastoupilo 6 žáků na střední odborné školy, jeden žák na 

střední odborné učiliště s maturitou, dva žáci do učebního oboru bez maturity. 

Jedna žákyně nebyla na zvolenou střední školu přijata. Z osmého ročníku nastoupili oba žáci 

do učebních oborů. 

 

 

6.Poradenské služby ve škole 

 
6.1. Speciální pedagogická péče 

Speciální pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci se všemi vyučujícími výchovný poradce 

školy. V tomto školním roce byly vypracovány 4 individuální vzdělávací plány , zvýšená 

pozornost z pohledu vývojových poruch byla celkem poskytnuta 12 žákům. Průběh 



vzdělávání těchto žáků je pravidelně konzultován na poradách i při individuálních schůzkách 

výchovného poradce s vyučujícími a rodiči a výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány. 

Výchovná poradkyně  dle potřeby poskytuje rovněž logopedickou péči. V tomto školním roce 

společně s další vyučující I.stupně absolvovaly kurzy „splývavého čtení“ . Novou metodu 

použila výchovná poradkyně hned u žáka s výraznou poruchou čtení  a výsledky byly velmi 

dobré. Ve vhodných případech bude proto tato metoda používána i nadále. 

 

6.2.Výchovné poradenství 

Výchovná poradkyně má stanoveny konzultační hodiny pro rodiče a žáky, ale po domluvě ji 

lze navštívit kdykoliv. Vzhledem k tomu, že je vyučující 1.stupně, při řešení výchovných 

problémů velmi úzce spolupracuje s metodikem prevence z 2.stupně. Výchovná poradkyně 

řeší problémy z oblasti: 

školní neúspěšnosti 

vztahové problémy se spolužáky, s učitelem, s rodiči 

osobní problémy 

šikanu 

zdravotní znevýhodnění 

kariérové poradenství 

  

6.3. Výchova k volbě povolání 

Je realizována v samostatném předmětu svět práce, v němž jsou zařazeny všechny 

požadované okruhy. Cílem je předat žákovi znalosti a dovednosti důležité při rozhodování o 

svém budoucím povolání. Zapojili jsme se také do projektu krajské hospodářské komory, 

v jehož rámci žáci 8. a 9. ročníku navštívili tyto výrobní závody: 

TPCA Kolín 

Cyklos Choltice 

Kiekert Přelouč 

Dako Třemošnice. 

Další akce: návštěva „Burzy škol „ v Chrudimi 

        Soutěž v technické zručnosti na SOŠS 

        Účast na prezentaci hotelové školy Bohemia v Chrudimi 

        Návštěva Úřadu práce v Chrudimi 

Výchovná poradkyně se pravidelně účastní seminářů ke kariérovému poradenství. 

 

6.4. Primární prevence 

Primární prevence probíhá podle přijatého dlouhodobého plánu. Jeho cíle jsou naplňovány 

během výuky i v průběhu výchovně vzdělávacích akcí. 

.Ve školním roce 2011/2012 byly realizovány následující preventivně zaměřené akce. Některé 

z nich jsou uvedené i u třídních aktivit či v kapitole volba povolání. Lze říci, že všechny  akce 

školy mimo základní vzdělávací proces mají charakter prevence proti  nevhodnému chování a 

proti selhávání žáků při přechodu na střední školu. 

 

Nocování ve škole s programem – školní družina,1.- 4., 6.a 7. ročník, 

„Šance pro Tebe“- program primární prevence proběhl v jednotlivých třídách II. stupně 

placen z peněz získaných v dotačním řízení MŠMT 

Spolupráce s neziskovou organizací „Šance pro Tebe“ při řešení problémů s romskou 

 komunitou, 

Bezpečný internet – dokument s besedou – 6.-9. ročník, 



Chování při mimořádných a rizikových situacích –  projektový den s policií, zdravotníky a 

hasiči,  1.-5. ročník a 6.- 8. ročník,  

Návštěva Úřadu práce Chrudim a Burzy škol – volba povolání, 

Soubor exkurzí v rámci předmětu svět práce do okolních firem – volba povolání, 8.- 9. ročník 

Obrana spotřebitele a prevence předlužení – v rámci finanční gramotnosti – 8.-9. ročník, 

Projektové dny: Hospodaření domácnosti (finanční gramotnost), Den s Amosem (nabídka 

aktivit dle zájmu  žáků),  

Den her (posílení vztahů ve třídě), 

Drakiáda, 

Dopravní výchova – 4. ročník, 

 Festival „Jeden svět“ v Chrudimi (prevence extremismu, xenofobie) – 8.-9. ročník. 

 

Na primární prevenci u těch nejmladších se významně podílí i školní družina a její akce, jako 

jsou např. 

Vánoční besídka s tradičními vánočními zvyky (házení boty, krájení jablíček, pouštění 

 skořápek, 

Karnevalová veselice, 

Oslava jara: jarní hry, „Co mi nadělil zajíček do brázdy“, 

 Rej čarodějů a čarodějnic – prověřování „čarodějných dovedností“, 

Soutěže v prověřování nových venkovních her (mikádo, kroket, kříž) – hrací loučka „Za 

školou“, 

Sportovní olympiáda. 

 

6.5. Spolupráce s odbornými subjekty 

Tak jako v předchozích letech, i v tomto školním roce škola úspěšně a aktivně spolupracovala 

při řešení výchovných i vzdělávacích problémů  s SVP Archa Chrudim, OSPOD Chrudim, 

PPP Chrudim,  SVP Pyramida Pardubice a neziskovou organizací Šance pro Tebe o.s.  

Pracovníci uvedených organizací naši školu často navštěvují a  s vyučujícími konzultují a řeší 

individuální případy problémového chování. nebo poskytují vyučujícím metodiku pro práci se 

třídou. Tato spolupráce je velmi přínosná . 

 

 

7.Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 
7.1. Přehledy z klasifikačních porad 

 

Celkový počet žáků: na konci školního roku – 131 (stav k 22.6.2011) 

 

Prospěch 

na konci školního roku                          v 1. pololetí 

prospělo s vyznamenáním 54    61 

prospělo              65    62   

 neprospělo   12      8 

nehodnocen     0      0 

 

Výchovná opatření 

 na konci školního roku  bylo uděleno                        v 1. pololetí 

 23  pochval                                                     27 

 8  napomenutí třídního učitele                         7 

 7  důtek třídního učitele      2     



 9  důtek ředitele školy      9  

 8  snížených známek z chování - 2.st.uspokojivé          

1 sníženou známku z chování - 3..st.neuspokojivé 

 

Zameškané hodiny:  

1.pololetí:    omluvených:       5 866 ,  na žáka 44,779 

                      neomluvených: 0 

2.pololetí:     omluvených:        7 008,  na žáka , 53,496 

                      neomluvených:         57,  na žáka     0,435 

Celkem za šk.rok:  omluvených:      12 874, na žáka  97,992  

                               neomluvených:          57, na žáka     0,435 

 

7.2.Opravné zkoušky 

Proběhla jedna opravná zkouška, žákyně přišla nepřipravena, nedokázala zodpovědět´ani 

jednu otázku a opravou zkoušku nesložila. Během prázdnin se na konzultace nedostavovala. 

Ostatní žáci s nedostatečnou na vysvědčení byli ti, co již propadli a automaticky postupovali 

do vyššího ročníku nebo měli více jak 2 nedostatečné a právo konání opravné zkoušky 

neměli. 

 

7.3. Nejčastější kázeňské prohřešky 

Přetrvávají běžné kázeňské problémy hlavně neplnění pracovních školních povinností, častěji 

se vyskytuje soustavná drobná nekázeň během výuky a přestávek, porušování hygienických 

pravidel a zásad (přezouvání, znečišťování chodeb a učeben odpadky ...) Nejvýraznějším 

problémem poslední doby je používání vulgárních slov během vyučování i směrem 

k vyučujícím a kouření. To je  naprosto běžné u většiny  žáků cca od 5. třídy mimo školu, ale 

bohužel v tomto roce došlo i k pokusům zapálit si cigaretu ve školní budově nebo při školní 

akci. Je zapotřebí více spolupracovat s rodiči a přesvědčit je, že kouření nelze tolerovat. 

V tomto roce se oproti předcházejícímu objevilo i více vážnějších  projevů negativního 

chování (vandalství, úmyslné poškozování školního majetku, vulgarita, nevhodné slovní 

projevy k vyučujícím …).  Tato změna měla  několik příčin. Mezi ty nejhlavnější patří určitě 

výrazná obměna vyučujících na II.stupni.  Noví vyučující  nemohli s žáky hned pracovat tak 

jak je na naší škole obvyklé, protože neznali je, ani prostředí. Dalším důvodem bylo velmi 

nestandardní chování několika žáků, způsobené bud´ problémy zdravotními nebo sociálními. 

Kritická situace byla v 2.pololetí částečně  řešena odchodem dvou žáků na krátkodobý pobyt 

do Střediska výchovné péče Pyramida v Pardubicích.  V závěru roku se situace zklidnila. 

Přesto 8 žáků obdrželo stupeň z chování „uspokojivé“ a jeden neuspokojivé. Hlavním 

důvodem byla  vulgární komunikace s vyučujícími a kouření ve školních prostorách. Ani 

v jednom případě se nejednalo o neomluvené hodiny či jiné kázeňské prohřešky.   

 

 

8. Účast na soutěžích 

                                                                                                                                   
8.1.Oblast estetická 

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 35 žáků prvního stupně ( žáci druhého stupně 

neprojevili zájem).  

Do okresního kola postoupily 3 žákyně, které se neumístily na oceňovaných místech 

Někteří žáci I.stupně se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané ZŠ Třemošnice, jedna naše 

žákyně obdržela čestné uznání.  

 

 



8.2. Oblast sportovní 

Okrskové kolo ve florbalu  8.-9.ročník 3.místo. 

Hokejbal proti drogám    4.-5.ročník  1.místo v okresním kole, v krajském kole ve Svitavách 

3.místo. 

Hokejbal proti drogám      8.-   9. ročníky, 3.místo v okresním kole. 

McDonalds CUP 2011/2012 v Chrudimi 2.-3.třída 6.místo. 

Hokejbal proti drogám 6.-7.ročník, 3.místo v okresním kole. 

 

 

9. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 
 

9.1. Třídní projekty a akce 

Třídní projekty jsou realizovány více na I.stupni. Na druhém stupni již častěji probíhají 

programy či besedy zaměřené na primární prevenci či volbu povolání. 

 

1.třída 

Návštěva obecní knihovny 

Čertovské vyučování 

Den her 

Návštěva MŠ 

Den otevřených dveří pro rodiče – účast při vyučování 

Velikonoční čtení a počítání 

Velikonoční dílny v Ekocentru Paleta 

Projekt E-dur „Zelený ostrov“ 

Třídní kolo recitační soutěže 

 

2.třída 

Školní výlet do Litomyšle 

Třídní kolo recitační soutěže 

 

3.třída 

Boj o razítka – třídní soutěž 

Boj o poklad – třídní soutěž 

Beseda o obci Prachovice s p.Zítovou 

Velikonoční dopoledne 

Třídní kolo recitační soutěže 

Školní výlet do Litomyšle 

 

4.třída 

Barevná středa 

Velikonoční vyrábění 

Školní nocování 

Výlet na Macochu 

Nácvik pásma písniček a básniček pro zápis do 1.třídy „Jedeme do Afriky“ 

Návštěva dopravního hřiště v Chrudimi 4.ročník 

Beseda k dopravní výchově. 

 

5.třída 

Výlet na Macochu 

 



6.třída 

Podzimní spaní ve škole  

Návštěva 3D kina 

Zimní spaní ve škole 

Bezpečí na internetu  - výchovný program 

Den Země v Holcimu 

Výlet na Macochu 

Závěrečné spaní ve škole 

 

7.třída 

Dlabání dýní 

Nácvik divadelního představení pro živý betlém 

Vztahy ve třídě- beseda s pracovníkem PPP Chrudim 

Bezpečí na internetu  - výchovný program 

 

8.třída 

Věda a technika na dvorech škol – účast na akci pořádané SPŠCH 

Účast na filmovém představení festivalu „Jeden svět na školách“ 

Respekt a tolerance – program Šance pro Tebe   

Počítačová soutěž v rámci výuky Informatiky 

Vztahy ve třídě a silný jedinec – preventivní program 

Čtrnáctidenní fyzikální soutěž 

Bezpečí na internetu  - výchovný program 

Pomoc při úklidu u garáží v Prachovicích 

 

9.třída 

Věda a technika na dvorech škol – účast na akci pořádané SPŠCH 

Extremismus – beseda s odborníkem 

Čtrnáctidenní fyzikální soutěž 

Bezpečí na internetu  - výchovný program 

Nácvik  závěrečného vyřazování žáků 9.ročníku 

Pomoc při úklidu u garáží v Prachovicích 

 

9.2. Kulturně vzdělávací akce: 

VČD Pardubice  divadelní představení Maryša pro 5.-9.ročník 

VČD Pardubice  Vánoce tří sněhuláků  pro 1.-5. ročník 

VČD Pardubice  Tisíc let hudby 5.-9. ročník 

Vánoční vystoupení žáků v kapli 

Rozsvícení vánočního stromu a živý betlém  

A  pořád se něco hraje hudebně vzdělávací pro 1.-9.ročník 

Školička kouzel pro 1.-5.ročník 

Vánoční filmové představení, Šmoulové 1.-9.ročník 

Skupina historického šermu „Pernštejni“ Jak válčili husité  1.-9.ročník 

VČD Pardubice  Kubula a Kuba Kubikula pro 1.-5.ročník 

VČD Pardubice Utíkej, Váňo utíkej pro 5.-8.ročník 

 

9.3. Výchovně vzdělávací akce  

Exkurze s dějepisným zaměřením do Hrádku u Nechanic    1.-5.ročník. 

Projektový den „ Hospodaření s rodinným rozpočtem“ pro II.stupeň. 

Preventivní program pro II. stupeň „Ochrana člověka  za mimořádných situací“. 



Den s Ámosem – dílny pro celou školu pořádané jednotlivými vyučujícími. 

Prezentace prací přírodopisného kroužku . 

Návštěva botanické zahrady v Praze a výstavy motýlů pro členy i nečleny přírodopisného 

kroužku. 

Návštěva dopravního hřiště v Chrudimi 4.ročník 

 

9.4. Sportovní školní akce 

Uspořádání turnaje v přehazované za účasti žáků ZŠ Seč. 

Fotbalový turnaj na závěr roku pro 1.stupeň. 

 

9.5, Akce k prezentaci školy 

Slavnostní zápis do 1.tříd. s tématickým zaměřením „Jedeme do Afriky“. 

Sportovní odpoledne pro všechny děti z Prachovic –zorganizováno s pomocí žáků školy na 

školním pozemku pro všechny, kdo přišli. Akce se zúčastnili především rodiče s menšímu 

dětmi. 

Živý betlém (prezentace 7. ročníku na akci  „ Rozsvícení vánočního stromečku“) 

Den otevřených dveří v 1.ročníku. 

Slavnostní vyřazování žáků končících povinnou školní docházku (vlastní prezentace  

 žáků 9.ročníku). 

Společně s kulturní komisí obce – Soutěž o nejhezčí dýni. 

 

9.6. Ostatní 

Drakiáda 1.-9. ročník 

Diskomaraton 1.-9. ročník 

 

9.7. Akce k volbě povolání 

Naše škola se přihlásila do projektu krajské hospodářské komory "Volba povolání v 

Pardubickém kraji" v rámci výuky předmětu „ svět práce.“ Díky tomu jsme získali finanční 

prostředky na dopravu pro žáky 9. třídy na exkurze do vybraných podniků. Cílem bylo, aby se 

žáci seznámili s různými druhy povolání a pracovišť. 

Žáci 9. ročníku navštívili:  firmu Prokop invest a. s. v Černé za Bory  

    Elektrárnu ČEZ Chvaletice 

     Kiekert – CZ Pardubice v Přelouči 

     Kovolis Hedvikov v Třemošnici  

Motivační soutěž v zručnosti na SŠPST v Chrudimi (9.ročník - chlapci) 

Burza škol v Chrudimi- přehlídka středních škol (8. a 9. ročník) 

 

9.8. Zájmová činnost 

 

9.8.1.Zájmové kroužky 

Výtvarné:  Keramický kroužek  I. (1.stupeň,  Mgr. Alena Machová) 

  Keramický kroužek  II. (1.stupeň,  Mgr. Alena Machová) 

   Keramický kroužek III. (1.stupeň  Mgr. Ladislava Dienová) 

            () 

Sportovní: Míčové hry –  ( 2. stupeň, Mgr. J. Novotná, od pololetí P. Vinklerová)  

   Florbalový kroužek ( Mgr. Jiří Ptáčník) 

                                                 

Vzdělávací:  Práce s počítačem I. 1.- 4.třída (Mária Dostálová) 

  Práce s počítačem II. 1.- 4.třída (Mária Dostálová) 

            Přírodopisný kroužek  (Mgr. Petra Vojtová) 



              Náboženství     (Soňa Vtípilová,  v 2.pololetí ukončeno pro nezájem) 

  Angličtina pro začátečníky na II.stupni (Bc. Vendula Beránková) 

 

Škola také poskytuje prostory a vybavení pro kroužek keramiky dospělých. 

 

Dále  škola  spolupracuje s organizacemi a dětskými zájmovými útvary, jejichž činnost 

zajišťují místní organizace v obci. Pro zimní schůzky propůjčuje zdarma prostory tělocvičny. 

Jedná se o:  kroužek Mladých hasičů 

  kroužek Mladých rybářů 

  hokejbal 

  malá kopaná. 

 

Na začátku školního roku bylo ve spolupráci s chrudimskou agenturou „Kroužky“ nabídnuto 

několik dalších možností pro založení kroužků – angličtina, šachy, fotbal, divadelní a 

dramatický  kroužek, joga, flétnička. Pro nezájem žáků nebyl ale žádný další kroužek otevřen. 

Během roku dostaly žákyně II. stupně nabídku na kroužek volejbalu – přihlásily se pouze dvě. 

Další možnost mimo obec je kroužek mladých basketbalistů v Heřmanově Městci, o kterém 

škola pravidelně žáky informuje. Zájemce nebyl žádný. 

 

9.8.2. ZUŠ Heřmanův Městec – odloučené pracoviště v Prachovicích  

Výuka probíhala každý čtvrtek pod vedením pí.učitelky Jany Nováčkové a v pátek pod 

vedením p. učitele Jiřího Pospíšila.  Hudební oddělení navštěvovalo 10 dětí. Vyučovala se 

kytara, flétna a hudební nauka 

                

 

10. Údaje o provedených kontrolách 

 
V červnu provedla Česká školní inspekce ve škole veřejnosprávní kontrolu hospodaření se 

státními finančními prostředky . Inspekční komise neshledala žádné nedostatky, vše bylo 

v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Pravidelnou každoroční kontrolou hospodaření ze strany zřizovatele nebyly zjištěny vážné 

nedostatky. 

Podrobnější údaje o hospodaření školy (faktury, přehledy čerpání rozpočtu …) jsou 

k nahlédnutí v dokumentaci ředitelství školy. 

 

 

12.Projekty  

 
12.1. Peníze EU do škol 

Škola čerpá finanční prostředky z OPVK 1.4. Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 

„Pestřejší výukou k lepším znalostem. V rámci projektu zaměřeného na inovaci ICT bylo ve 

školním roce 2011/12 vytvořeno 216 nových výukových materiálů, nakoupena didaktická 

technika – dvě interaktivní tabule, jedna s pojezdem, dataprojektor , vizualizér, fotoaparát a 8 

počítačů. Vyučující se naučili s touto technikou pracovat a ovládat její softwarové vybavení. 

 



12.2. Prevencí proti průšvihům 

Škola získala na tento školní rok dotaci MŠMT na preventivní program „ Prevencí proti 

průšvihům“, ve výši 23 822 Kč, jehož obsahem je čtyřletý program práce s žáky 6.-9. ročníku 

zaměřený na prevenci negativních jevů, které jsou v současné době velmi aktuální – šikana, 

kyberšikana, netolismus, vandalismus, kouření alkohol, vztahové potíže. Program se skládá 

z pravidelně se opakujících  interaktivních schůzek zaměřených na dané téma, dále 

rozpracovaných v hodinách výchovných předmětů. 

 

12.3. Granty Holcim 

Škola podala dvě projektové žádosti o granty Holcim Česko a.s. Obě byly přijaty a škola 

získala materiální pomoc ve výši 40 000Kč na vybetonování plochy při vstupu ze školy na 

školní zahradu a 40 000Kč na činnost přírodopisného kroužku.. Betonáž  byla realizována 

v dubnu a květnu. Přírodopisný kroužek pracoval po celý rok a díky dotaci bylo možné 

zakoupit sadu mikroskopů a preparátů, které jsou využívány i ve výukových hodinách 

přírodopisu. 

 

13. Spolupráce s obcí.  

 
Spolupráce se zřizovatelem je  dobrá a kvalitní. Starostka  i zastupitelé jsou k potřebám školy 

velmi vstřícní. Spolupráce probíhá jak v technicko organizačních záležitostech, tak v 

oblasti kulturního života obce. Konkrétní akce jsou popsány výše. Ředitelka školy se 

nepravidelně a dle potřeby účastní  veřejného zasedání zastupitelstva. 

Škola vycházela vstříc i požadavkům místních zájmových organizací, především SK Holcim a 

za finančně výhodných podmínek jim opět pronajímala v zimním období svoji tělocvičnu. 

 

14. Spolupráce s rodiči. 
 

Kontakty s rodiči dětí při řešení výchovně vzdělávacích potíží byly dobré a bezproblémové. 

Škola v tomto roce rozšířila počet konzultačních dnů ve školním  roce ze dvou na čtyři. 

Všechny čtyři dny byly rodiči využívány k získání informací o prospěchu dětí.  Na jaře bylo 

svoláno shromáždění rodičů, jehož hlavním cílem bylo informovat je o připravovaných 

změnách ve financování regionálního školství a seznámit je s obtížně řešitelnými výchovnými 

problémy (kouření, alkohol, vandalismus).  SRPDŠ při škole pro nezájem  ze strany rodičů  

není. 

 

15. Školská rada 
 

Školská rada je šestičlenná , 2 zástupci ZŠ, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů. Během 

školního roku se scházela dle potřeby a dobře zprostředkovávala komunikaci mezi rodiči a 

školou.  Stížnosti ze strany rodičů byly řešeny společně s vedením školy.  

 

Pravidelné informace o školních akcích a sdělení pro rodiče lze získat na webových stránkách 

školy  (www.zsprachovice.cz) a na kabelové televizi obce Prachovice. 

 

Vypracovala: Ing. Jitka Holasová   

       Ing. Jitka Holasová 

         ředitelka školy    

     

V Prachovicích dne 15.9.2012.     Schváleno školskou radou dne: 18.9. 2012                             

http://www.zsprachovice.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


